CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: Educació Plàstica i Visual
ASSIGNATURA : Dibuix Tècnic I i II
NIVELL: 1r i 2n batxillerat
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
L'alumne per aprovar l'assignatura cada avaluació, ha de presentar TOTS els treballs prescrits
pel professor.
La puntuació d'un treball es podrà reduir fins a un 50% si:






Es presenta fora del termini prescrit pel professor.
No s'ha realitzat segons les normes donades pel professor(format, suport, material,
tècnica, etc.)
No es disposa del material necessari per fer la feina a classe.
No s'hagi identificat (amb el nom i llinatges, data i títol o tema de la feina)la làmina o el
treball en el lloc indicat pel professor.
No es mantengui una actitud adequada (Concentració en la feina, contribució al
manteniment d'un bon ambient de feina respectant els companys i el professor, etc.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ.
La qualificació màxima de cada treball és de 10 punts.
Atès el caràcter pràctic de les matèries, s'aplicaran els següents criteris damunt cada treball o
activitat realitzats.
Adequació del resultat a la proposta de feina. El treball presentat respon a allò que
s'ha proposat prèviament.
 Mètode. Aspectes teòrics.
-Pulcritud en la realització i aplicació de la normalització en els dibuixos
-Horitzontalitat o verticalitat del suport (adequació model-format)
-Relació de proporció entre figura i suport
-Situació de la figura en relació al suport
 Presentació o aspectes formals. Pulcritud en la realització i aplicació de la
normalització en els dibuixos. Precisió i exactitud en el traçat de les línies. Disponibilitat
de l'equipament prescrit pel professor.
 Terminologia: Correcte ús oral i escrit del vocabulari específic de l’assignatura.
 Actitud: Treball, participació i col·laboració a classe.
 Excel·lència: Qualitats personals que diferencien el treball realitzat del de la resta del
 grup. Expressivitat en l’aplicació de la tècnica.


NOTA D'AVALUACIÓ
1r Batxillerat
La qualificació final de cada avaluació sortirà de la mitjana extreta de tots els treballs presentats
durant aquella avaluació. Per a poder fer mitjana els treballs han de tenir una nota igual o
superior a 4 punts.
Per obtenir la nota de cada avaluació s'aplicaran els percentatges següents:
Làmines
Exàmens
Actitud

20%
70%
10%

La nota final al JUNY, sortirà dels següents percentatges:
Mitjana de les tres avaluacions
Examen final

75%
25%

2n Batxillerat
La nota de cada avaluació serà la mitjana dels exàmens de continguts que es facin (2 o 3 per
avaluació).
Exàmens

100%

La nota final al MAIG, sortirà dels següents percentatges:
Mitjana de les tres avaluacions
Examen final

70%
30%

RECUPERACIONS
Per recuperar una avaluació suspesa durant el curs s'haurà de realitzar un examen.
En cas que un alumne, durant un trimestre, perdi el dret d'avaluació contínua per faltes
d'assistència injustificades (referència a la normativa del centre, reflectida al ROF), tendrà un
examen de recuperació específic. Donat el caire de la matèria, tendrà una part teòrica i una part
pràctica.
Aquest examen es realitzarà en una data proposada pel departament després de cada
avaluació i tendrà un valor del 100%, això és, la nota de l'examen serà la nota de recuperació.
La nota de recuperació al JUNY Y SETEMBRE sortirà dels percentatges següents:
1r batxillerat
2n batxillerat

Nota de juny
Feines d’estiu
Examen de setembre
Nota de juny
Feines de juny
Examen de juny

10%
20%
70%
10%
10%
80%

PENDENTS
1a i 2a CONVOCATÒRIA:
Si l'alumne ha suspès la assignatura de primer que té continuïtat a segon, per recuperar
la matèria de 1r curs haurà d’aprovar al menys dues avaluacions de 2n curs de batxillerat
sinó s'han de presentar a l'examen de pendents, també hauran de presentar tots els
treballs prescrits per la professora a la 2a convocatòria de pendents.
EXAMEN
L'alumne realitzarà un exercici d'examen. La qualificació total de les preguntes o parts de
l'exercici haurà de sumar almenys 5 punts per aprovar l'examen i la matèria.
Per tal de poder fer l'exercici, l'alumne, obligatòriament, haurà de dur el material propi de
l'assignatura.

